
Rapport från HSB Krönets årsstämma 28 nov. 2018

Årsredovisning

Vid Krönets årsstämma 2018 i FORUM Kortedala Torg deltog 126 personer 
representerande 105 lägenheter. Klas Sjödell valdes till mötesordförande. 
Årsredovisningen som har utdelats till samtliga medlemmar genomgicks och god-
kändes av stämman efter att frågor besvarats av styrelsen. Med tillstyrkan av 
revisorerna beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 

Förtroendevalda

Valberedningens förslag till styrelse, revisorer samt ombud till HSB fullmäktige 
godkändes av stämman. Till styrelsen omval av Lena Hedberg Larsson, Lars 
Andersson samt Matts Jönsson på två år. Till revisor omvaldes Anne-Marie 
Lundström och som suppleant Cecilia Löwdin båda på 1 år. Till valberedning 
omvaldes Kent Olsson samt nyval av Stefan Sjöberg samt Vivi-Ann Berglund.
Valberedningens förslag till arvoden för 2018 godkändes av stämman: 
Styrelsens arvode är 220 000 kr som fördelas på styrelsens 7 personer.
Revisors arvode är 21 600 kr. Valberedningens arvode är 3 000 kr per person.

Propositioner samt motioner (Se utdelat material i årsberättelsen) 

Proposition a: Fråga om investering i en solcellsanläggning för förening.
En representant för MeraSol presenterade förslaget samt besvarade medlemmarnas 
frågor. Efter frågestunden beslöt stämman att enhälligt att godkänna förslaget till en 
investering i en solcellsanläggning enligt styrelsens förslag.
Proposition b: Uppdaterade trivselregler.
Styrelsen har med anledningen av nya stadgar m.m. föreslaget nya trivselregler.
Förslaget till uppdaterade trivselregler godkändes av stämman.
Motion 1: Cykelförråd.
Styrelsen yrkar avslag på motionen med motiveringen att arbete pågår att se över 
våra cykelförråd. Styrelsen anser även att de förslag som var bifogade med motionen
inte var intressanta av kostnadsskäl efter kontakt med leverantör. Stämman 
godkände styrelsens svar.
Motion 2: Tvättstuga.
Styrelsens yrkar på avslag på motionen med motiveringen av att tvättiderna på 
söndagar samt helgdagar kommer att störa grannarna till tvättstugorna. Enligt 
ljudkonsult som har mätt ljudet från tvättstugorna funnit att ljudet överstiger 
gränsvärdet. Styrelsen föreslår dock en utökning av tvättiderna till 20:00 på 
lördagarna. Efter en diskussion godkände stämman styrelsens förslag.

Inga övriga anmälda ärenden 
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